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זהו הגיליון הראשון של הניוזלטר שלנו, ובו שפע מידע מעשי עבורך.

בהעסקת  מע"מ  לתשלומי  חשיפה  עבורכם,  שהוגשו  תביעות  אחרי  מעקב  המאפשרת   'VATOnline' מערכת  על   - והפעם 
עובדים באירופה, תשלומי מע"מ בייבוא לאירופה וגם חדשות ועדכונים מהעולם.

אך לפני הכל - תזכורת: אנו מתקרבים למועד האחרון לתביעת החזרי מע"מ מאנגליה )דצמבר 2013(, לכן יש להעביר אלינו 
בהקדם את הניירת עבור החציון הראשון 2013 לצורכי הגשה.

קריאה נעימה,

מיכל כהן הרפניסט
מנכ"לית יורו ואט

VATOnline :יורו ואט גאה להציג

.VATOnline :שירות חדש ומעודכן במיוחד ללקוחות יורו ואט

שיעורי המע"מ באירופה לא מבוטלים )במרבית המדינות 25%-20%(, ולעיתים החזרי 
המע"מ מצטברים לסכומים משמעותיים. כדי שתוכל לעקוב, כל זמן שתרצה, אחר מצב 

VATOnline התביעות של החברה, פיתחנו את מערכת

ראה עמוד 2 <<

עובדים באירופה - איך להעסיק אותם?

חברות ישראליות רבות מעסיקות עובדים באירופה – לרוב אנשי מכירות, ולעיתים גם 
אנשי תמיכה וצוותים טכניים. חוקי העבודה באירופה מבטיחים לעובדים זכויות רבות, 
דבר המטיל על המעסיק חובות רבים – חובות הכרוכים לא רק בהוצאות )כמובן...( אלא 

גם בטרחה ובמטלות ביורוקרטיות לא פשוטות.

במאמר זה נדון בדרכים העומדות בפני החברה הישראלית המעוניינת להעסיק עובדים 
באירופה, ונתייחס ליתרונות ולחסרונות בכל דרך. 

ראה עמוד 3 <<

חדשות ועדכונים מהעולם

2013 נוספה דרום קוריאה לרשימת המדינות שיש להן הסכם הדדיות עם  החל משנת 
ישראל. המועד האחרון )דד-ליין( להגשת חשבוניות משנת 2013 יהיה ב-30 ביוני 2014.

שיעור המע"מ בקוריאה עומד על 10%. הכלכלה הקוריאנית נחשבת לחזקה במיוחד, 
ונמנית על 'הנמרים האסיאתיים' בכלכלה העולמית. 

עדכונים נוספים: שיעורי המע"מ בצרפת ובאיטליה משתנים וגם כתובתנו החדשה
ראה עמוד 4 <<

תשלומי מע"מ בייבוא סחורה לאירופה

חברות ישראליות רבות מייצאות מוצרים וציוד לאירופה, משלמות מע"מ במדינת היעד- 
עבור  החזר  לקבל  בהחלט  שניתן  למרות  הכרחי',  כ'רע  רכיב המע"מ  אל  ומתייחסות 

הוצאה זו.

 - יותר  למעניינת  עבודתנו  את  להפוך  וכדי  ומפורטות,  מורכבות  האירופיות  התקנות 
נוספים להם שינויים מהותיים בין מדינה למדינה. 

ראה עמוד 2 <<
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 VATOnline :שירות חדש ומעודכן במיוחד ללקוחות יורו ואט 

שיעורי המע"מ באירופה לא מבוטלים )במרבית המדינות – 25%-20%( ,ולעתים החזרי 
זמן שתרצה, אחר  כל  לעקוב,  כדי שתוכל  לסכומים משמעותיים.   המע"מ מצטברים 

VATOnline - מצב התביעות של החברה, פיתחנו את מערכת

תביעות  על  התביעות,  היקף  על  ומקיף  מלא  מידע  לקבל  ניתן  המערכת  באמצעות 
שנמצאות בטיפול וכן על סכומי הכסף שהוחזרו לחשבונכם לאחר אישור התביעה.

הממשק הנוח של VATOnline מספק כלים מעשיים לשילוב נתוני ההחזרים בדו"חות 
השונים, באופן שקוף לחלוטין, ברור וקל לתפעול. המשמעות עבורך – אפשרות לייצר 
במטבע  ביותר:  המתאימה  בצורה  המידע  את  ולקבל  יותר,  מדוייקת  הכנסות  תחזית 

הרצוי ובחיתוך התאריכים המבוקשים.  

בעתיד יאפשר הממשק פילוחים נוספים - לפי מדינות, לפי מצב התביעות ואפילו לפי 
חשבונית בודדת.

כדי לקבל קוד גישה אישי ומאובטח למערכת VATOnline השאר את פרטיך 
ונחזור אליך בהקדם. 

2

להמשך<<

 תשלומי מע"מ בייבוא סחורה לאירופה: 
ארבעה מקרים נפוצים בהם ניתן להשיב את המע"מ 

חברות ישראליות רבות מייצאות מוצרים וציוד לאירופה, משלמות מע"מ במדינת היעד- 
עבור  החזר  לקבל  בהחלט  שניתן  למרות  הכרחי',  כ'רע  רכיב המע"מ  אל  ומתייחסות 

הוצאה זו.

 - יותר  למעניינת  עבודתנו  את  להפוך  וכדי  ומפורטות,  מורכבות  האירופיות  התקנות 
נוספים להם שינויים מהותיים בין מדינה למדינה.

ההמלצה הראשונה שלנו היא להתייעץ ולהבין את המשמעויות מבחינת מע"מ לפני 
שילוח הסחורה. זאת, מכיוון שבחלק מהמקרים, קבלת ההחזר אפשרית רק אם ננקטו 

האמצעים הדרושים לפני השילוח. 

קיבצנו כאן ארבעה מקרים נפוצים שאנו נתקלים בהם בעבודתנו היומיומית:
דוגמאות מסחריות - לקוח שלנו, חברה העוסקת בייצור ובייצוא ציוד תקשורת, . 1

המכירות  אנשי  לשימוש   )demo( כדוגמאות  מתוצרתה  מכשירים  לשלוח  נוהגת 
וכן לשימוש לקוחות לצורך התנסות לפני רכישה. הדוגמאות עצמן אינן  באירופה 
נמכרות )לא ללקוח הסופי ולא לאנשי המכירות(, ולכן החברה צריכה לשאת בעלות 
המע"מ ביבוא הסחורה לאירופה, אבל יכולה לקבל אותו בחזרה, בתנאים מסויימים.

ציוד רפואי לצורך ניסוי קליני - חברות שנעזרות במכוני מחקר באירופה, נדרשות . 2
רפואי  ציוד  של  מכיוון שמחירו  למכוני מחקר.  שונים  וחומרים  רפואי  ציוד  להעביר 
לאירופה  הציוד  ביבוא  הנדרשים  המע"מ  שסכומי  הרי  מאוד,  גבוה  להיות  עשויי 
עלולים לגרום לעלייה בלחץ הדם במחלקת הכספים. מניסיוננו, ניתן לקבל, לרוב, 

החזר עבור תשלומי המע"מ עבור ציוד רפואי שיובא לצורך ניסוי קליני.

תקשורת . 3 ציוד  מאחסנות  רבות  חברות   - באירופה  שרתים  אחסון  חוות 
שבבעלותם בחוות שרתים ייעודיות, באירופה. השרתים נמצאים בבעלות החברה 
הישראלית, אך  עצם שילוחם לאירופה – מחויב בתשלום מע"מ במדינת היעד. 

במקרים רבים הצלחנו להחזיר את תשלום המע"מ הזה ללקוחותינו.

חלפים במסגרת הסכם שירות - חברות אשר מספקות אחריות ושירות למוצרים . 4
שלהן תחת הסכמי שירות מול הלקוחות הסופיים, נדרשות לא פעם לשלוח חלקי 
חילוף לתיקון מכשירים שנרכשו בעבר. גם כאן, שלטונות המכס מחייבים בתשלום 
מע"מ במדינת היעד – תשלומים אלו ניתנים להחזר והמע"מ המוחזר מקטין את 

נטל ההוצאה הלא צפויה.

אתכם  מחייבים  האירופיים  המכס  שלטונות  דומים,  ובמקרים  הללו,  המקרים  בכל 
להקטין  ניתן  מראש  תכנון  שבעזרת  בהוצאה  מדובר  היעד.  במדינת  מע"מ  בתשלום 

בצורה משמעותית. נשמח לייעץ לכם, ואף ללוות אתכם בתהליך קבלת ההחזר.
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להמשך<<

 עובדים באירופה: איך להעסיק אותם? 

חברות ישראליות רבות מעסיקות עובדים באירופה - לרוב אנשי מכירות, ולעיתים גם 
אנשי תמיכה וצוותים טכניים. חוקי העבודה באירופה מבטיחים לעובדים זכויות רבות, 
דבר המטיל על המעסיק חובות רבים – חובות הכרוכים לא רק בהוצאות )כמובן…( אלא 

גם בטרחה ובמטלות ביורוקרטיות לא פשוטות.

במאמר זה נדון בדרכים העומדות בפני החברה הישראלית המעוניינת להעסיק עובדים 
באירופה, ונתייחס ליתרונות ולחסרונות בכל דרך.

אבל ראשית - אם אתם חלק מחברה בינלאומית המחזיקה  סניפים מקומיים באירופה, 
מעסיקה עובדים ומתחשבנת מול רשויות המס המקומיות - המאמר הזה מיותר עבורכם.

אם אתם חברה המעסיקה עובדים מקומיים אך אין בבעלותכם משרד מקומי ואינכם 
בעלי תיק מע"מ אצל שלטונות המס המקומיים - הרי שיש כאן פתח לזכאות להחזרי 

מע"מ - ובדיוק עבורכם נכתב המאמר הזה.

באופן כללי, סוכנים באירופה יכולים לעבוד בשני אופנים עבור חברה ישראלית:

אפשרות א: כעצמאים, בעלי תיק מע"מ מקומי, המוציאים חשבונית לחברה הישראלית;

אפשרות ב: כעובדי חברת כח אדם, הלוקחת על עצמה את עלויות המעסיק וחבויותיו.

שלעתים  מקורית  מע"מ  חשבונית  לקבל  עשויה  הישראלית  החברה  המקרים,  בשני 
כוללת תשלום מע"מ, שעבורו ניתן לתבוע החזרים על פי הנהלים האירופיים המקומיים.

עם זאת, חשוב לזכור כי במרבית המקרים ישנם עוד סעיפי הוצאה המהווים כר נרחב 
וכן  שלישית,  למדינה  יוצא  הוא  כאשר  הסוכן  של  הוצאות  החזרי  כגון  מע"מ,  להחזרי 

החזרי הוצאות נוספים.

הערה: מרבית העצמאיים שאנו נתקלים בהם במהלך עבודתנו השוטפת, כבר מכירים 
את שינויי החקיקה ויודעים להוציא חשבוניות עם מע"מ בשיעור 0%. עם זאת, עדיין 
ישנו פוטנציאל גדול להחזרים בעיקר בסעיף ההוצאות- טלפון, שכירת משרד וכיוצא 

בכך, בכל מדינה לפי תקנותיה.

מסיבה זו אנו נותנים ללקוחות המעסיקים עובדים באירופה - ללא קשר לדרך ההעסקה - 
שתי עצות:

עצה ראשונה - לדאוג לקבל חשבוניות מס מקוריות מאנשי הצוות שלכם באירופה.

לרבים מלקוחותינו הצלחנו להשיג החזרי  - להתייעץ עמנו בכל שאלה.  עצה שנייה 
מע"מ עבור הוצאות שנראו להם 'אבודות'. בשיחת טלפון קצרה )או במייל ענייני( נוכל 

לתת אבחון ראשוני ולזהות החזרים פוטנציאליים שמגיעים לכם. 
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 חדשות ועדכונים מהעולם 

הדדיות  להן הסכם  לרשימת המדינות שיש  קוריאה  דרום  נוספה   2013 החל משנת 
עם ישראל. המועד האחרון )דד-ליין( להגשת חשבוניות משנת 2013 יהיה ב-30 ביוני 

.2014

שיעור המע"מ בקוריאה עומד על 10%.

הכלכלה הקוריאנית נחשבת לחזקה במיוחד, ונמנית על 'הנמרים האסיאתיים' בכלכלה 
.KRW וסימונו הבינלאומי הוא )won( העולמית. המטבע המקומי נקרא וון

שער החליפין בימים אלה הוא כ-1450 וון ליורו, או כ-300 וון לשקל.

בתמונה: השטר בערך הגבוה ביותר 
בקוריאה, שערכו 50,000 וון.

לקוחות שיש להם הוצאות בקוריאה מוזמנים לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף והנחיות 
מפורטות.

איטליה: אחוז המע"מ עולה

החל ב-1.10.2013 עלה שיעור המע"מ במדינה והגיע ל-22%.

שיעור המע"מ המופחת נותר כשהיה - 10% בלבד.

צרפת: אחוז המע"מ עולה ויורד

)במקום   20% על  יעמוד  הוא   2014 בינואר  והחל  עולה שיעור המע"מ,  גם בצרפת 
19.6% עד כה(. שיעור המע"מ על בתי המלון, מנגד, ירד ל-5% )במקום 5.5% עד 

סוף 2013(.

מי שיצא למסעדה כדי לחגוג את השינויים הללו צפוי לשלם יותר - מכיוון שהמע"מ על 
אוכל ומסעדות יעלה בראשית ינואר מ-7% ל-10%.

כתובתנו החדשה: כנרת 5 )מגדלי בס"ר 3, קומה 9(, בני ברק

כתובת הדואר ללא שינוי - ת"ד 2369, בני ברק 51123
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